PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj
din data de 28.05.2020

Şedinţa se desfășoară cu participare fizică și este deschisă de domnul Ion Prioteasa,
Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj. La ședință participă prefectul județului Dolj,
domnul Nicușor Roșca.
Din cei 37 de consilieri județeni, lipsesc domnii consilieri: Alexandru Brezniceanu,
Sabina Calotă, Daniel Drîgnei și Fănel Văduva.
*
Dl. Ion Prioteasa: Bună ziua și bine ați venit, stimați colegi! Mă bucur că sunteți
prezenți, sunteți sănătoși. Vă dorim din tot sufletul și acasă să fie bine. Ne bucurăm că
am trecut de această perioadă. Domnul prefect este aici cu noi și o să-l rugăm mai târziu
să ne spună câteva cuvinte despre situația pandemiei în județul Dolj și cum a fost
gestionată. De la început vreau să vă spun că a fost o conlucrare foarte frumoasă în
această perioadă de timp și așa cum ați remarcat județul Dolj este un județ care a fost
ținut în mână, cu toate problemele care au fost nu ne-au afectat atât de grav cum au făcuto în alte părți, dar o să ne spună domnul prefect cum stau aceste lucruri. Salutăm și presa
care este prezentă aici și nu a mai fost de multe luni.
*
Dna. Secretar General Anda Nicolae: Supun aprobării dvs. procesul verbal al
ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 15.04.2020.
Cine este pentru? – 32 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate procesul verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 15.04.2020 (32 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: Cu privire la ordinea de zi, vă propunem să retragem proiectul
de la punctul 22 - Proiect de hotărâre privind darea în administrare a prestării unor
servicii de utilitate publică către Serviciul Public de Salubrizare al Județului Dolj,
care are în continuare de obținut unele avize și o să-l supunem aprobării dvs. într-o
perioadă următoare sau dacă este cazul într-o ședință extraordinară.
Vă consult dacă cu privire la ordinea de zi aveți vreo observație? Nu sunt. Supun
votului dvs. ordinea de zi prezentată, cu propunerea de retragere a punctului 22. Cine
este pentru? – 32 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
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În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ordinea de zi prezentată
cu retragerea proiectului de la punctul nr.22 ( 32 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: Vă spun că în perioada care a trecut de când nu ne-am văzut,
respectiv din 15 aprilie, spre informarea dvs. am reușit să semnăm contractele și s-a dat
ordinul de începere a lucrărilor la drumul Craiova – Cetate cu aproape 50 de milioane
de euro, un lucru extraordinar, 67 de km așa cum ne-am dorit și vă transmit și dvs.
felicitări. De asemenea am semnat contractul de finanțare pe fonduri europene pentru
tronsonul Segarcea – Drănic pe drumul județean 561 de peste 12 km. Am reușit să
atribuim contractul pentru proiectarea și executarea lucrărilor parcării Aeroportului din
Craiova cu peste 2,5 milioane de lei și cu 500 de locuri de parcare. A fost predată la
Spitalul Clinic Județean de Urgență și acesta este un lucru foarte frumos și cu care ne
mândrim, o suprafață totală de aproximativ 1300 mp, reprezentând subsolul și parterul
principalului corp de clădire construit pentru extinderea Unității de Primiri a Urgențelor
în cadrul proiectului cu peste 4 milioane de euro pe care îl avem. Sunt și alte lucruri,
unele le-ați mai văzut în presă, altele le-ați mai știut, așa că mă opresc cu aceste
informări și îl rog pe domnul prefect să ne facă o trecere în revistă a lucrurilor importante
din această perioadă.
Domnul Prefect Nicușor Roșca: Bună ziua! Mă bucur că ne aflăm astăzi la ședința
consiliului județean. Împreună cu domnul președinte am luat această decizie să ne
întâlnim. Conform Legii 55/2020 după cum se vede respectăm condițiile necesare. Este
mai bine totuși să avem și anumite discuții față de sistemul on-line. Aș dori să vă
precizez că în această perioadă de maximum două luni în care am avut starea de urgență
și acum starea de alertă am colaborat foarte bine cu Consiliul Județean Dolj, cu Primăria
Craiova, cu celelalte structuri din cadrul MAI, cu Jandarmeria, cu Poliția. Am făcut pe
cât se poate ca în județul nostru să fie cât mai puține cazuri infectate cu noul coronavirus.
Asta datorită implicărilor noastre din toate punctele de vedere și a instituțiilor respective.
La momentul de astăzi situația epidemiologică se prezintă în felul următor: avem un
număr de 211 persoane confirmate de la începutul pandemiei, vindecate până în acest
moment 155 de persoane, decedate 4, internate 52 de persoane, în carantină
instituționalizată avem 52 de persoane, practic au rămas din urma stării de urgență, acum
suntem în stare de alertă. Majoritatea persoanelor și-au exprimat dorința de a fi
carantinate la domiciliu. Avem un număr de 4135 de persoane în acest moment care sunt
izolate la domiciliu. Ca și număr de teste pot să vă spun că la nivel de județ s-au efectuat
peste 10 mii de teste la Spitalul nr.1 și la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș pentru
un număr de aproximativ 7 mii pe persoane având în vedere că unele persoane, mai ales
cadre medicale, s-au testat de mai multe ori pe zi. Recomandările transmise conform
ordonanțelor militare, cât a fost starea de urgență și mai ales acum a Legii 55, au fost
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respectate de majoritatea agenților economici, am observat că respectă aceste
recomandări de purtare a măștii obligatorii, de distanțarea socială. Încercăm pe cât
posibil să terminăm cât mai repede cu această situație și cu toate că la nivel național
trendul este descrescător și la noi ușor, ușor cred că va fi la fel. Vă mulțumesc!
Dl. Ion Prioteasa: Și noi vă mulțumim, domnule prefect. Să continuăm și să ne
ajute Dumnezeu să ieșim din această situație complicată pe care a traversat-o omenirea.
Intrăm în ordinea de zi și la punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie,
a mandatului de consilier județean al domnului Roșca Marian Ovidiu, precum și
constatarea vacantării locului de consilier județean.
Comisia nr.6 cum a avizat?
Dna. Cristina Ciocoiu: Comisia nr.6 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este
pentru? – 32 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 32 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 2 avem: Proiect de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier județean al domnului Naicu Daniel.
Comisia nr.5 cum a avizat?
Dl. Mihail Neațu Breciugă: Comisia nr.5 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr.6 cum a avizat?
Dna. Cristina Ciocoiu: Comisia nr.6 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Ca să fim în ordine, înainte de începerea ședinței am discutat
cu comisia de validare care s-a întâlnit, a semnat procesul verbal și îi dau cuvântul
președintelui comisiei să ne spună cum se prezintă această situație.
Dl. Cosmin Vasile: Comisia de validare, a mandatelor consilierilor județeni,
analizând documentele depuse, a constatat îndeplinirea cerințelor legale privind validarea
mandatului de consilier județean al domnului Naicu Daniel din partea Partidului Social
Democrat în locul domnului Roșca Marian Ovidiu. Drept pentru care propunem validarea
mandatului și depunerea jurământului de către domnul Naicu Daniel. Au semnat membrii
comisiei de validare și secretarul general al județului.
Dl. Ion Prioteasa: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este
pentru? – 32 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 32 de voturi).
Dl. Ion Prioteasa: Domnul Naicu poftiți să depuneți jurământul și să ne spuneți
câteva cuvinte despre dvs.
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Dl. Daniel Naicu depune jurământul și semnează.
Dl. Daniel Naicu: Mă numesc Naicu Daniel, sunt născut în 7 martie 1972,
căsătorit, tată a doi băieți, unul de 21 de ani și celălalt de 16 ani. Sunt angajat al Sistemului
de Gospodărire a Apelor Dolj din 1990, anul acesta pe 24 septembrie fac 30 de ani de
muncă în același loc. Am absolvit Liceul Industrial nr.10 profilul construcții hidrotehnice,
postliceala tot de construcții hidrotehnice și Facultatea de Inginerie a Mediului. Vă salut,
vă mulțumesc! Succes tuturor.
Dl. Ion Prioteasa: Succes!
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 3 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul
2020.
Comisia nr.1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr.1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții?
Dl. Marian Irinei: Analizând raportul care însoțește proiectul de hotărâre, la
punctul nr.8 – Documentație pentru obținerea notificării de gospodărire a apelor,
observ o notificare din partea Administrației Naționale a Apelor Române ce datează din
18 februarie 2019 privind, citez din raportul de specialitate, ”reînnoirea documentației
tehnice pentru obținerea notificării de gospodărire a apelor, cerință consemnată în NOTA
DE CONSTATARE nr.1263 din 18 februarie anul trecut”. Întrebarea este, domnule
președinte de ce a trebuit să așteptăm un an de zile pentru reînnoirea acestei documentații,
de ce odată ce am avut această documentație nu am demarat rezolvarea acestei alimentări
cu apă rece și cu apă caldă de consum, cum scrie în proiect, care au fost motivele și dacă
putem să spunem cine este vinovat pentru acest lucru. Mulțumesc!
Dl. Ion Prioteasa: Eu zi că o să avem și înregistrarea acestei intervenții a dvs.,
avem și stenograma. La această oră la aeroport se desfășoară o întâlnire cu cel care a
început extinderea la aeroport și sunt veniți din mai mult locuri, de la București, de la Iași
și din alte părți. Direcția Tehnică împreună cu conducerea aeroportului sunt prezenți
acolo. Rămâne ca dvs. sau chiar plenului nostru să ni se prezinte în scris pentru ședința
următoare care sunt motivele pentru care nu au făcut acest lucru.
Dl. Marian Irinei: Sper să primesc răspunsul mai repede decât cel pe care l-am
cerut în ședința trecută și încă nu l-am primit referitor la Muzeul de Artă. Dacă vă aduceți
aminte, în ședința de plen de luna trecută, am cerut un răspuns în scris cu privire la ceea
ce înseamnă cheltuielile la Muzeul de Artă pe studiile de fezabilitate. Nu am primit nici
până acum un răspuns. Dacă mi se va răspunde în scris la fel ca și atunci când a trebuit
să stau cel puțin o lună de zile în condițiile în care, știm foarte bine, consilierilor județeni
4

trebuie să li se răspundă în 10 zile, așa spune regulamentul, atunci ar trebui să găsim și
responsabili de aceste inadvertențe și de aceste neconformități cu legea. Mulțumesc!
Dl. Ion Prioteasa: Așa este. O să vorbim și o să vă spun și mai departe că la unele
dintre aceste întrebări pe care vi le puneți și ni le punem toți, puteți să obțineți un răspuns
și mai repede pentru că în calitatea dvs. de consilieri județeni puteți să vă duceți în oricare
dintre unitățile noastre, să discutați direct cu ei, să convocați o ședință în care să vi se
pună pe masă toate documentele de care aveți nevoie. În aceste condiții că ați cerut-o, o
să ne interesăm de ce nu au fost depuse documentele de către Muzeul de Artă pentru că
aceasta a fost perioada în care nu au fost muzeele deschise și nu au fost la lucru cei care
trebuiau să dea un răspuns, iar cu cealaltă informare, să avem grijă să vă ajungă în termen
acest răspuns.
Dl. Marian Irinei: Este adevărat că au fost muzeele închise, dar am solicitat
răspunsul chiar și prin poșta electronică.
Dl. Ion Prioteasa: Eu nu iau apărarea celui de la muzeul.
Dl. Marian Irinei: Este adevărat că noi, consilierii județeni, putem merge și
întreba angajații instituției, însă eu am nevoie de un răspuns oficial din partea directorului
care a venit și a afirmat public că nu există bani cheltuiți pentru așa ceva.
Dl. Ion Prioteasa: Mai sunt alte intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
redistribuirii unor sume din excedentul bugetar al anului 2019 pentru finanțarea
unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2020.
Comisia nr.1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr.1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 2 (Ivanovici Laurențiu și Soare Mihai).
În urma supunerii la vot, se aprobă cu 31 de voturi pentru și 2 abțineri
proiectul de hotărâre prezentat.
Dl. Ion Prioteasa: În viața unora dintre colegii noștri s-au petrecut niște lucruri
mai speciale, s-au întâmplat aceste lucruri în activitatea colegului nostru Călin Cosmin.
Vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte.
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Dl. Cosmin Călin: Mulțumesc, domnule președinte. Începând cu 04.05.2020 am
fost numit Director al Administrației Bazinale de Apă Jiu, funcție pe care am mai deținuto în perioada 2009 – 2011 și vă asigur de toată colaborarea mea.
Dl. Ion Prioteasa: Acest lucru trebuie știut de toată lumea pentru că la un moment
dat vom avea situații în care un proiect pus la ordinea de zi nu va fi votat de către unul
dintre colegii noștri pentru că se va abține, fiind vorba de sume bugetare, de alte situații
mai speciale pe care le prevede legea.
Colegul nostru Laurențiu Ivanovici, vă rog.
Dl. Laurențiu Ivanovici: Mulțumesc, domnule președinte. Începând cu data de
ieri am fost numit la conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova. Rămân
în continuare consilier județean, îmi permite statutul pe care îl am acum, dar cu rezerva
de a mă abține la toate proiectele de hotărâre ce privesc Spitalul Clinic Județean de
Urgență, dar cu toate acestea pot aduce informații suplimentare atunci când este vorba
despre astfel de proiecte legate de Spitalul Clinic Județean de Urgență. Am avut de-a
lungul timpului, știți foarte bine, nenumărate proiecte depuse în acest sens, pentru
eficientizarea activității la spitalul județean. O să mai am o intervenție la punctul 19.
Dl. Ion Prioteasa: Mulțumesc! Doamna Păsculescu, vă rog să ne spuneți câteva
cuvinte.
Dna. Veta Păsculescu: Eu sunt deja din ianuarie directorul Administrației
Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Am desfășurat o activitate de 4 – 5 luni. Stăm bine
cu sistemul de irigații la Dolj. Avem peste 90 de km de canal plin cu apă. Apa este gratuită
anul acesta pentru fermieri. Sunt pornite toate stațiile. Problema noastră a fost că a venit
această grindină care a distrus partea de sud a județului nostru, drept pentru care,
săptămâna aceasta am avut o întâlnire la minister cu domnul ministru Oros, cu colegul
meu Irinei care este director de cabinet în Ministerul Agriculturii, cu domnul ministrul
secretar de stat Ștefan care mi-au promis sprijinul pentru realizarea unui proiect de a
aduce în zona de sud sistemul antigrindină care face parte din sistemul național
antigrindină. Locuitorii s-au bucurat foarte mult. Mă voi ține de acest proiect și îl vom
realiza pentru că zilele care au trecut această grindină a distrus culturile pe o suprafață
foarte mare. Vă mulțumesc!
Dl. Ion Prioteasa: Mulțumim și noi. Domnul Soare, vă rog.
Dl. Mihai Soare: Mulțumesc, domnule președinte. De pe data de 21 mai am
revenit la conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate. În momentul de față toată
atenția instituției este îndreptată spre plata concediilor medicale. Ne confruntăm cu o
situație pentru că sunt concediile medicale neplătite încă de anul trecut. Majoritatea
colegilor mei lucrează pentru rezolvarea acestei probleme și sperăm ca în cel mai scurt
timp să ajungem la zi cu ele. Pe de altă parte rămân în funcția de consilier județean, sub
rezerva că mă voi abține de la punctele care fac strictă referire la activitatea Casei de
Asigurări de Sănătate și a spitalelor din subordine.
Dl. Ion Prioteasa: Mulțumim! Succes! Domnul Gîdăr, vă rog.
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Dl. Alexandru Gîdăr: Bună ziua, domnule președinte! La fel ca doamna
Păsculescu eu am preluat această funcție de inspector general adjunct la Inspectoratul
Școlar Județean Dolj încă de la începutul anului. A fost o perioadă de normalitate,
după suspendarea cursurilor acum suntem într-o perioadă mai aglomerată în care toate
calendarele s-au comasat. Sunt activități pe care trebuie să le realizăm într-o lună cu
privire la ce s-a realizat în două luni și ceva. Cred că vom duce la bun succes aceste
activități și mai ales aceea de a păstra siguranța elevilor și cadrelor didactice. Pentru
că mi-ați dat cuvântul și ca să nu mai intervin să prelungesc ședința, aș avea o
rugăminte venită din partea colegilor noștri navetiști, să-i rugați pe cei din Serviciul
transporturi să le transmită transportatorilor că noi înțelegem că au o situație
economică cu probleme, dar să pună în primul rând sănătatea navetiștilor. Am avut
aceste atenționări din partea colegilor noști, salariați în unitățile de învățământ care se
vaietă că nu se respectă distanțarea pe care ar trebui să o aibă în mijloacele de
transport. Sunt convins că veți transmite și veți găsi o soluție în care să avem și
garanția sănătății și să-și facă și dumnealor activitatea.
Dl. Ion Prioteasa: Vom avea o discuție, cu siguranță. Mulțumesc!
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 5 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului anual de execuție al bugetului propriu județean, contului anual de execuție
al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii, contului anual de execuție al bugetului fondurilor externe
nerambursabile, contului anual de execuție al creditelor interne, încheiate la 31
decembrie 2019 și a situațiilor financiare ale anului 2019.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 2 (Ivanovici Laurențiu și Soare Mihai).
În urma supunerii la vot, se aprobă cu 31 de voturi pentru și 2 abțineri proiectul
de hotărâre prezentat.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 6 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2020.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 2 (Ivanovici Laurențiu și Soare Mihai).
În urma supunerii la vot, se aprobă cu 31 de voturi pentru și 2 abțineri
proiectul de hotărâre prezentat.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 7 avem: Proiect de hotărâre privind mandatarea
împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. pentru a aproba în
Adunarea Generală a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și
indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 3 cum a avizat?
Dra. Mihaela Popescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 8 avem: Proiect de hotărâre privind mandatarea
împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. pentru a aproba în
Adunarea Generală a Acționarilor situațiile financiare ale anului 2019 și
descărcarea de gestiune a administratorilor și administratorului executiv –
director general pentru anul 2019.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 9 avem: Proiect de hotărâre privind mandatarea
împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova pentru a aproba
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în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor actul constitutiv actualizat al
societății.
Comisia nr. 3 cum a avizat?
Dra. Mihaela Popescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 6 cum a avizat?
Dna. Cristina Ciocoiu: Comisia nr. 6 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 10 avem: Proiect de hotărâre privind mandatarea
împuternicitului Județului Dolj la S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. să
aprobe în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor modificarea organigramei
și a statului de funcții.
Comisia nr. 3 cum a avizat?
Dra. Mihaela Popescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 6 cum a avizat?
Dna. Cristina Ciocoiu: Comisia nr. 6 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții?
Dl. Cosmin Călin: Mulțumesc domnul președinte. Aș avea un mic comentariu.
Având în vedere că se pune problema de anumite disponibilizări, așa cum a fost și la
S.P.L.D.P. în trecut, mi-e teamă că noi disponibilizăm acum niște oameni și apoi,
după ce o să înceapă să funcționeze parcul, o să vină să le reînființăm aceste posturi.
Eu zic că se putea găsi o soluție temporară. Pe principiul acesta ar trebui să dăm afară
jumătate din aeroport pentru că nu sunt zboruri. Părerea mea este că se putea găsi o
soluție temporară pentru a nu ajunge la aceste destituiri. În concluzie, noi, grupul de
consilieri PNL o să ne abținem, cum ne-am abținut și atunci de la acest vot și nu vom
fi de acord. Mulțumesc.
Dl. Ion Prioteasa: Da, mulțumesc și eu. Ideea este că cel puțin cutuma noastră în
Consiliul Județean este aceea de a-i acorda managerului general, oricare ar fi el, la
oricare din instituții și administratorilor societății și consiliului de administrație, toate
prerogativele de a-și organiza munca în așa manieră astfel încât să fie eficientă. În
acest caz noi am considerat că ceea ce ni s-a propus, să aducem în fața dumneavoastră.
Respectăm decizia dumneavoastră, de aceea supun votului dvs. proiectul de hotărâre
prezentat. Cine este pentru? – 23 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 10
(Călin Cosmin Petruț, Gîdăr Alexandru, Irinei Marian Ioan, Ivanovici Laurențiu,
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Luică Dorel, Mărgărit Dorin Constantin, Păsculescu Veta, Sdreală Mihai Marian,
Soare Mihai, Badea Marian)
Am înțeles. Reținerea dumneavoastră este normală și respectată.
În urma supunerii la vot se aprobă cu 23 de voturi pentru și 10 abțineri
proiectul de hotărâre prezentat.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 11 avem: Proiect de hotărâre privind mandatarea
împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să
voteze în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor numirea auditorului extern
de control financiar, aprobarea contractului de audit extern de control financiar și
împuternicirea conducerii delegate să semneze contractul de audit extern de
control financiar.
Comisia nr. 3 cum a avizat?
Dra. Mihaela Popescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 6 cum a avizat?
Dna. Cristina Ciocoiu: Comisia nr. 6 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 12 avem: Proiect de hotărâre privind mandatarea
împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri
Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor situațiile
financiare pe anul 2019, nota privind propunerea de repartizare a profitului
aferent anului 2019 și fixarea dividendului, descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019, bugetul de venituri și
cheltuieli pe anul 2020, lista de investiții pentru anul 2020, modificarea
indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2020 și actul
adițional nr. 5 la contractele de mandat ale administratorilor.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 3 cum a avizat?
Dra. Mihaela Popescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 13 avem: Proiect de hotărâre privind diminuarea
cu un procent de 20% a remunerației fixe brute lunare a administratorilor neexecutivi
ai R.A. Aeroportul Internațional Craiova pentru luna mai a anului 2020.
Comisia nr. 3 cum a avizat?
Dra. Mihaela Popescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 6 cum a avizat?
Dna. Cristina Ciocoiu: Comisia nr. 6 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 14 avem: Proiect de hotărâre privind declararea
de interes public județean a bunurilor imobile – clădiri ”Depozit de gaze medicale
– modernizare și extindere UPU S.C.J.U. Craiova” și ”Centrală termică pentru
încălzire și producere apă caldă menajeră cardiologie intervențională și chirurgie
cardiovasculară” precum și înscrierea acestora în domeniul public al Județului
Dolj.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 4 cum a avizat?
Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 2 (Ivanovici Laurențiu și Soare Mihai).
În urma supunerii la vot, se aprobă cu 31 de voturi pentru și 2 abțineri
proiectul de hotărâre prezentat.
*
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Dl. Ion Prioteasa: La punctul 15 avem: Proiect de hotărâre privind acordarea
dreptului de folosință a unei suprafețe de teren de 500 mp date în administrarea
Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova în vederea amplasării unui laborator
modular de testare genetică pentru COVID-19.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 4 cum a avizat?
Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Da, să-l ascultăm pe directorul spitalului,
domnul Laurențiu Ivanovici.
Dl. Laurențiu Ivanovici: Este vorba despre darea în folosință a unei suprafețe de
500 mp, teren aflat în proprietatea Consiliului Județean. Acesta este dat în folosință
Spitalului Județean pentru a amplasa aici un laborator modular de genetică medicală.
După cum știți, în această perioadă, a și amintit domnul prefect anterior, au fost efectuate
teste inclusiv pentru Spitalul Județean, pentru personal și pentru pacienți. Aceste testări
făcute cu personalul Spitalului Județean au avut loc la Universitatea de Medicină și
Farmacie din Craiova. Deocamdată aceste testări s-au efectuat pe un aparat Real Time
PCR aflat în proprietatea Universității de Medicină și Farmacie Craiova, dar este în curs
o altă achiziție, a unui alt echipament pentru diagnosticarea cu COVID 19, de ultimă
generație. Echipamentul are valoarea de aproape 2.000.000 lei din fonduri de la
Ministerul Sănătății alocate special pentru lupta împotriva COVID 19. Având în vedere
faptul că la Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova vor începe examenele de
admitere în luna iulie, va trebui să găsim o altă soluție de amplasare a acestui echipament
care va ajunge cu siguranță în luna iunie la Spitalul Județean. Ne dorim să accesăm niște
fonduri europene puse la dispoziție prin Ministerul Fondurilor Europene pentru lupta
împotriva COVID. Dorim să instalăm un astfel de laborator modular în curtea spitalului,
laborator unde să testăm într-un număr mult mai mare decât o facem acum. Trebuie să
creștem capacitatea de testare pentru că este posibil să apară un val 2 al acestei pandemii.
Până în prezent, la nivelul județului Dolj, am depășit bine această situație. În cadrul
personalului din Spitalului Județean au fost puține infectări, doar 11 cazuri. Mulțumesc.
O să mă abțin și la acest punct.
Dl. Ion Prioteasa: Mulțumesc. Într-adevăr ne-am întâlnit de mai multe ori pentru
aceste probleme și cu conducerea spitalului cea veche și cu alte persoane importante în
domeniul medicinei. Aș vrea să subliniez intervenția unei persoane absolut speciale,
respectiv Profesorul Universitar Mihai Ioana, care în această perioadă de timp cred că a
fost unul dintre pionii principali în această pandemie. Este unul dintre profesorii care este
pregătit în domeniul microbiologiei. A avut studii și performanțe deosebite inclusiv în
străinătate, în Olanda la Amsterdam. Acum a fost dedicat trup și suflet pentru ceea ce
înseamnă salvarea de vieți omenești, iar faptul că Facultatea de Medicină a avut un astfel
de aparat PCR, de care lumea nici nu știa în foarte multe dintre județe, ne-a făcut să
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putem să acționăm încă de la început. Mulțumiri. În momentul în care se va trage linie și
va trebui să scoatem în evidență niște oameni, dumnealui este primul pe care îl aducem
în discuție, dar sunt foarte mulți care pot fi numiți ca eroii noștri alături de toți ceilalți
doctori, asistenți, tot personalul medical care a lucrat în această perioadă în județul Dolj
și cărora le mulțumim foarte mult.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 2 (Ivanovici Laurențiu și Soare Mihai).
În urma supunerii la vot, se aprobă cu 31 de voturi pentru și 2 abțineri
proiectul de hotărâre prezentat.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 16 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
participării U.A.T. Județul Dolj ca partener în cadrul proiectului ”Creșterea
accesului membrilor grupurilor dezavantajate din județul Gorj și județul Dolj la
servicii sociale de calitate”.
Comisia nr. 6 cum a avizat?
Dna. Cristina Ciocoiu: Comisia nr. 6 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Spuneți-ne ceva mai clar, care va fi câștigul
nostru în urma acestui proiect?
Dna. Dir. Daniela Băluță: Este o oportunitate de finanțare care ni s-a propus de
organizația Sastipen care se ocupă de problemele comunității rome și prin care, împreună
cu colegii de la Consiliul Județean Gorj, vom realiza niște centre de resurse sociale în 3
comunități rurale din județul Dolj în care se regăsesc aceste minorități. Contribuția
noastră din punct de vedere financiar este mai mică, dar din punct de vedere al faptului
că îi sprijinim ca și autoritate publică este mai consistentă, în sensul sprijinirii sectorului
nonguvernamental. Vom asigura consultanța, asistența pe perioada de sustenabilitate fără
resurse financiare. Îi vom ajuta să creeze niște ONG-uri la nivelul acelor comunități care
să ducă mai departe partea de asistență socială asigurată comunităților defavorizate.
Dl. Ion Prioteasa: Mulțumesc. Sunt întrebări? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 33 de voturi).

*

13

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 17 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului ”Dezvoltare strategică și eficiență administrativă – Județul Dolj”, cod
SMIS 135061 și a cheltuielilor aferente.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 5 cum a avizat?
Dl. Mihail Neațu Breciugă: Comisia nr. 5 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 18 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice – faza SF, completat cu elementele specifice din
documentația de avizare a lucrărilor de intervenții – pentru obiectivul de investiții
”Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 4 cum a avizat?
Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1 (Soare Mihai).
În urma supunerii la vot, se aprobă cu 32 de voturi pentru și 1 abținere
proiectul de hotărâre prezentat.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 19 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt,
completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de
intervenții – pentru obiectivul de investiții ”Amenajare incintă S.C.J.U. Craiova”.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 4 cum a avizat?
Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
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Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 2 (Ivanovici Laurențiu și Soare Mihai).
În urma supunerii la vot, se aprobă cu 31 de voturi pentru și 2 abțineri
proiectul de hotărâre prezentat.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 20 avem: Proiect de hotărâre privind înființarea
Comisiei pentru Acord Unic.
Comisia nr. 2 cum a avizat?
Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 21 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Dolj.
Comisia nr. 2 cum a avizat?
Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: Proiectul 22 – s-a retras.
Dacă dumneavoastră aveți alte intervenții. Colegul nostru de la București vrea să ne
spună ceva.
Dl. Marian Irinei: O rugăminte la doamna Secretar General. Să ne spună până când
trebuie depuse declarațiile de avere.
Dl. Ion Prioteasa: Să o ascultăm pe doamna Secretar General.
Dna. Anda Nicolae: Declarațiile de avere și de interese se depun conform legii până
cel mai târziu pe data de 15 iunie. Eu v-aș ruga să le depuneți până pe data de 10 iunie ca
să le analizăm, să le verificăm și dacă constatăm că nu ați completat corect documentele să
aveți timp să le modificați. Ați primit deja fișele fiscale de la Consiliul Județean Dolj.
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Dl. Marian Irinei: Le putem trimite și în sistem electronic?
Dna. Anda Nicolae: De preferat ar fi pe suport de hârtie.
Dl. Ion Prioteasa: Acestea au fost punctele de la ordinea de zi. Vă consult dacă dvs.
mai aveți alte intervenții? Nu sunt.
Vă mulțumim! Sănătate multă!
Se încheie lucrările ședinței!

PREȘEDINTE

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

ION PRIOTEASA

ANDA NICOLAE
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